Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec
Výzva na predloženie ponuky –Spis č. 03/2014 – ZUŠ
V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
plánujeme zadať zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky s názvom: Výmena hlavného rozvádzača, revízia celej budovy. Vašu ponuku je potrebné zaslať výlučne na našu adresu
uvedenú pre ponuky v kontaktoch verejného obstarávateľa. Vašu ponuku doplňte do tejto tabuľky a pošlite na náš e‐mail pre ponuky. Ponuky zaslané na inú e‐mailovú adresu nebudú
brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ak vyžadované doklady nie sú vydávané v elektronickej podobe, alebo nie je ich možné zaslať e‐mailom, doručia sa verejnému obstarávateľovi
v listinnej podobe v uzatvorenej obálke v stanovenej lehote s uvedením názvu zákazky, spisového čísla s označením NEOTVÁRAŤ osobne alebo poštou na adresu: Základná umelecká
škola, Námestie hrdinov 10, 07701 Kráľovský Chlmec. Doklady zaslané po termíne alebo na inú e‐mailovú adresu, alebo ak nebudú predložené na vyššie uvedenú adresu, nebudú brané
do úvahy a nebudú posudzované. Ceny je potrebné uvádzať v € s DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania predmetu zákazky. Jednotkové ceny uvedené
v cenovej ponuke uchádzač garantuje do 31.12.2014. Predpokladaná hodnota zákazky na rok 2014 (bez DPH) je: 2750€, s DPH cca. 3300€ . Termín na predloženie ponuky je do: 8.12.2014
do 12:00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk dňa : 08.12.2014 o 14:00 hod. v kancelárii riaditeľky školy bez účasti. Výsledky budú uchádzačom oznámené písomne.
Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky (žiadame podrobný opis):
Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň):
Výmena hlavného rozvádzača: elektromontážne práce, prerazenie otvorov, búracie Doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti/poskytovať službu podľa predmetu zákazky.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, a pred zadaním
práce, projektová dokumentácia, revízia celej budovy.
objednávky v originálny alebo v úradne osvedčenej fotokópii.
Obsah ponuky: identifikácia uchádzača, vyplnená príloha č.1 tejto výzvy – položkový rozpočet
Zmluvné podmienky
Termín dodania: do 31.12.2014 /po zadaní objednávky/
Miesto dodania: Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec
Lehota splatnosti faktúr je minimálne : 14 dní

Kontakty verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský
Chlmec
Štatutárny orgán: Diana Penťová, riaditeľka
Kontakty pre verejné obstarávanie:
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Tímea Bacskaiová
Telefón: 056/62 859 80
E‐mail pre podanie ponuky: zuskch@gmail.com
Internetová adresa: www.zuskralovskychlmec.sk
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile: http://www.zuskralovskychlmec.sk/.01.12.2014

Kritéria:
1. Cena celkom s DPH:

Ponuka

Kontakty uchádzača:
Názov a sídlo uchádzača:
Štatutárny orgán uchádzača:
Kontakty pre ponuku:
Kontaktná osoba pre ponuku:
Tel.,fax:
e‐mail:
Cena spolu bez DPH:

sadzba DPH: 20%

Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec
Príloha č. 1

ŽIADANKA č. 03/14
na zadanie zákazky podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Názov zákazky (predmetu obstarávania): výmena hlavného rozvádzača, revízia celej budovy
Opis zákazky: výmena hlavného rozvádzača, revízia celej budovy
Termín obhliadky miesta dodania zákazky: 31.12.2014
Na akú dobu má byť zmluva uzavretá: na základe objednávky
Predpokladaná hodnota (bez DPH): 2750,‐ €
Položka rozpočtu, z ktorej má byť zákazka hradená: 637004
Lehoty pre dodanie: do 14 dní od obdŕžania objednávky

Dňa: 1. 12. 2014

Predkladá:.........................................
Mgr. Tímea Bacskaiová

Schválil:............................................................
Diana Penťová
riaditeľka školy

